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Aloiteyhteenveto on luettavissa myös USP:n kotisivulla  

Motionssammandraget finns på UFP:s webbplats 

Summary of submitted initiatives is available at FEP home page 

 

Inför den 10:e sessionen i utlandsfinländarparlamentet lämnades 69 motioner inom den ursprungligen utsatta 

tiden i mars 2020. Dessa motioner gäller fortfarande och kommer att behandlas vid den 10:e sessionen, som 

flyttades ett år framåt i tiden. Eftersom sessionen flyttades framåt med ett år, förlängdes de utlandsfinländska 

sammanslutningarnas tidsfrist för att lämna in motioner till den 10 mars 2021. Fram till den nya tidsfristen 

inlämnades totalt 90 motioner inför sessionen. Först utarbetades en förteckning över de inlämnade 

motionerna jämte motionsställarna i den ordning motionerna lämnades in på webbplatsen för ufp.fi.  

Därefter började sekretariatet vid Finland-Samfundet rf. ta fram resolutionsförslag på basis av motionerna 

genom att utreda bakgrunden till motionerna. Efter att likalydande motioner slagits ihop och motionerna 

nummer 25 och 27 dragits tillbaka, har sessionen 70 motioner kvar att behandla. Vid den 10:e sessionen 

år 2021 kommer därmed totalt 70 resolutioner att fastställas. Detta motionssammandrag beskriver kortfattat 

motionerna efter en uppdelning enligt utskott i den form som de lämnats in till sekretariatet. Enligt etablerad 

praxis kommer det löpande numret på basis av utskottsfördelningen att utgöra det slutliga resolutionsnumret. 

Under sessionen behandlas motionerna i olika utskott. Enligt stadgarna kan sessionen ha tio permanenta 

utskott, om de inte slås ihop. Ytterligare tillfälliga utskott tillsätts vid behov. Formellt är det sessionen som 

beslutar om utskotten. Liksom vid sessionerna år 2015 och 2017 föreslås att det stora Studie- och 

utbildningsutskottet ska delas i två delar (I, II). Ytterligare föreslås att Kulturutskottet slås ihop med 

Informationsutskottet samt att Ekonomiutskottet slås ihop med Stadgeutskottet, liksom vid sessionerna 

år 2015 och 2017. Sekreterarna i utskotten har utsetts i förväg bland personalen vid Finland-Samfundet. 

Utskotten väljer sina ordförande när de sammanträder.  

 

Utskottet för politiska och officiella ärenden 

I utskottets verksamhetsområde ingår ärenden som rör den offentliga sektorn samt ärenden som rör 

myndigheternas uppdrag. Enligt ett beslut vid 2010 års session är detta ett permanent utskott. 

(Sammankallare Barbro Allardt Ljunggren, sekreterare Sini Castrén) 
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1. Underlätta brevröstning 
Motion nummer 63/2020 
Inlämnad av: Finland-Samfundet i Florens (Firenzen Suomi-Seura) 
Innehåll: UFP uppmanas att fortsätta att informera om möjligheten till brevröstning samt att göra det lättare 
för utlandsfinländare att utnyttja möjligheten till brevröstning. 

 
2. Valhandlingar i samband med förhandsröstning per brev ska kunna sändas per e-post 
Motion nummer 54/2020 
Inlämnad av: Finlands-Samfundet i norra Grekland (Pohjois-Kreikan Suomi-Seura), föreningen för finländare i 
Hania (Hanian Suomalaiset ry), Finlandsskolan på Rhodos (Rodoksen Suomi-koulu), föreningen för finländare i 
Benalmadena (Benalmadenan Suomalaiset ry) 
Innehåll: Finländska myndigheter uppmanas att undersöka möjligheten att på mottagarens begäran skicka 
valmaterialet för brevröstningen per e-post till den e-postadress som mottagaren anger. 

 
3. Utlandsfinländares (med finskt medborgarskap) möjlighet att på ett enkelt sätt rösta i 

nationella val i Finland  
Motion nummer 61/2020 
Inlämnad av: Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige (FRIS) 
Innehåll: Motionsställarna yrkar på att motionen att skapa ytterligare förutsättningar för röstning i nationella 
val i Finland bifalles och att en grupp tillsattes som utreder frågan.  
[Vedotaan, että hyväksytään aloite luoda lisäedellytyksiä äänestää kansallisissa vaaleissa Suomessa ja että 
asetetaan ryhmä kysymyksen selvittämiseksi.] 

 
4. Låt utlandsfinländarna själva välja valkrets i riksdagsvalen 
Motion nummer 45/2020 
Inlämnad av: Finlandssvenska Nylandsgillet i Stockholm (FNYS) 
Innehåll: Motionsställarna föreslår, att Finland inför en möjlighet för i utlandet fast bosatta finländska 
röstberättigade medborgare att byta valkrets till en sådan man känner större samhörighet med.  
[Motionslämnarnan föreslår, att Finland inför en möjlighet för i utlandet fast bosatta finländska 
röstberättigade medborgare att byta valkrets till en sådan man känner större samhörighet med.] 
 

5. Hur valkretsen bestäms för utlandsfinländare 

Motion nummer 71/2021 
Inlämnad av: Finsk-amerikanska föreningen i Delaware-dalen (Finnish-American Society of the Delaware Valley, 
FASDV), UFP:s region för Förenta staterna och Latinamerika 
Innehåll: Motionsställarna föreslår att utlandsfinländare ska få rätt att välja den ort som valkrets till vilken de i 
sin nuvarande situation av motiverade skäl har den starkaste anknytningen. 

 
6. Utlandsfinländare (med finskt medborgarskap) bör ha egen valkrets 
Motion nummer 60/2020 
Inlämnad av: Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige (FRIS) 
Innehåll: Motionsställarna yrkar på att motionen om egen valkrets som skulle ge utlandsfinländarna direkt 
representation i de finländska riksdagsgrupperna bifalles och bättre möjlighet att driva utlandsfinländska 
frågor bifalles och att en grupp tillsattes som utreder frågan.  
[Motionslämnarna yrkar på att motionen om egen valkrets som skulle ge utlandsfinländarna direkt 
representation i de finländska riksdagsgrupperna bifalles och bättre möjlighet att driva utlandsfinländska 
frågor bifalles och att en grupp tillsattes som utreder frågan.] 

 
7. Förhandsröstningsställe i Benalmadena 
Motion nummer 42/2020 
Inlämnad av: Föreningen för finländare i Benalmadena (Benalmadenan Suomalaiset ry) 
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Innehåll: Motionsställarna föreslår att ett förhandsröstningsställe fastställs för Benalmedana. Den gård som 
ägs av Benalmadenan Suomalaiset ry skulle kunna användas för detta ändamål. Om utlandsfinländarna på 
Solkusten i Spanien kunde få ett förhandsröstningsställe, skulle de rösta mer aktivt, eftersom de annars är 
tvungna att resa till Fuengirola eller Torremolinos för att rösta. 

 
I utskottet behandlas sammanlagt 7 motioner efter att vissa av dem sammanslagits. 

 

Medborgarskapsutskottet 

Medborgarskapsutskottet behandlar ärenden som gäller finländskt medborgarskap. 

(Sammankallare Hanna Wagner, sekreterare Liisa Oinonen) 

 

8. Priset på pass då det söks utanför Finland   
Motion nummer 2/2020 
Inlämnad av: Finländska sjömanskyrkan i Rotterdam (Rotterdamin suomalainen merimieskirkko), USPKE (UFP:s 
region för Centraleuropa)  
Innehåll: Motionsställarna föreslår att man ska utreda grunderna för att pass som söks från utlandet är så dyra, 

och att priset ska göras rimligare. 

9. Att söka pass i Benelux  
Motion nummer 3/2020 
Inlämnad av: Finländska sjömanskyrkan i Rotterdam (Rotterdamin suomalainen merimieskirkko), USPKE (UFP:s 
region för Centraleuropa) 
Innehåll: Motionsställarna föreslår att man i Haag ska få tillbaka möjligheten att söka pass. 

 
10. Passportföljer i Centraleuropa  
Motion nummer 4/2020, 56/2020 
 
4/2020: Mobila passportföljer i Centraleuropa 
Inlämnad av: Finländska sjömanskyrkan i Rotterdam (Rotterdamin suomalainen merimieskirkko), USPKE (UFP:s 
region för Centraleuropa) 
Innehåll: Motionsställarna föreslår att man inom regionen för Centraleuropa ska ta i bruk passportföljer 
(mobila enheter för utfärdande av pass) i syfte att göra resorna för att söka pass mer rimliga. 

 
56/2020: Mobil enhet för utfärdande av pass (passportfölj) till Sydeuropa 
Inlämnad av: Finland-Samfundet i norra Grekland (Pohjois-Kreikan Suomi-Seura), föreningen för finländare i 
Hania (Hanian Suomalaiset ry), Finlandsskolan på Rhodos (Rodoksen Suomi-koulu) 
Innehåll: Utrikesministeriet ombeds att undersöka möjligheterna till att den ena av totalt två mobila 
passportföljer som finns i Spanien skulle kunna användas gemensamt av ambassaderna i andra länder i 
Sydeuropa. Passportföljen kunde skickas runt från ett land till ett annat t.ex. med ett halvt års mellanrum. 
Dessutom ombeds utrikesministeriet att översända ytterligare en passportfölj som kunde användas i länderna 
i Centraleuropa. Därutöver ombeds utrikesministeriet att undersöka möjligheten att utbilda honorärkonsuler 
eller andra finländare som bor i de berörda länderna att använda passportföljen, så att eventuell resursbrist på 
ambassaderna inte ska utgöra ett hinder för att använda passportföljen i olika länder. 
 

11. Regelbunden passportfölj i Nya Zeeland 

Motion nummer 84/2021  
Inlämnad av: Föreningen för finländare på Auckland (Auckland Finnish Society Inc.) 
Innehåll: Motionsställarna föreslår att passportföljen ska hämtas till Auckland en gång om året, så att de 
finländare som bor där ska kunna förnya sina pass utan att merkostnaderna blir orimligt höga. Portföljen borde 
anlända till staden redan under år 2021, eftersom många har verkligt bråttom med att förnya sina pass. I annat 
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fall ombeds berörda parter att överväga möjligheten att skapa en permanent mekanism för att förnya/bevilja 
pass i Nya Zeeland. 

 
12. Återinför tio års giltighet för pass   
Motion nummer 5/2020 
Inlämnad av: Finländska sjömanskyrkan i Rotterdam (Rotterdamin suomalainen merimieskirkko), USPKE (UFP:s 
region för Centraleuropa) 
Innehåll: Motionsställarna föreslår att Finland snabbt ska återgå till tidigare praxis att bevilja tioåriga pass. 

  
13. Lägg outnyttjade månader till nya passet  
Motion nummer 6/2020  
Inlämnad av: Finländska sjömanskyrkan i Rotterdam (Rotterdamin suomalainen merimieskirkko), USPKE (UFP:s 
region för Centraleuropa) 
Innehåll: Motionsställarna föreslår att oanvända månader som ingår i det gamla passets giltighetstid och som 
man redan betalat för ska läggas till giltighetstiden för det nya passet. 

 
14. Beviljande av långtidsvisum till Finland 
Motion nummer 38/2020, 68/2020 
 
38/2020: Beviljande av långtidsvisum till Finland 
Inlämnad av: Föreningen Finn Spark Inc, UFP:s region för Förenta staterna och Latinamerika 
Innehåll: Finland borde undersöka möjligheten att ingå i den grupp av länder som beviljar D-visum. En person 
som reser in i Europeiska unionen får inte vistas i Finland (inom Schengen-området) i mer än 90 dagar under 
en period på 180 dagar. Den landsvisa viseringsklassen D inom Schengenområdet kunde möjliggöra längre 
vistelser i Finland så att den sammanlagda vistelsen inom Schengenområdet inte överskrider tre månader om 
året. Detta kunde underlätta deltagande i finskkurser vid medborgarinstituten, eftersom man inte får något 
studentvisum för sådana kurser. Därutöver kunde det bli enklare för familjer att tillbringa semester i landet, i 
synnerhet om de har en bostad och barn i Finland. 
 
69/2020: Beviljande av långtidsvisum till Finland 
Inlämnad av: Finlandstiftelsens avdelning i Washington (Finlandia Foundation National Capital Chapter) 
Innehåll: Finland borde undersöka möjligheten att ingå i den grupp av länder som beviljar D-visum. En person 
som reser in i Europeiska unionen får inte vistas i Finland (inom Schengen-området) i mer än 90 dagar under 
en period på 180 dagar. Den landsvisa viseringsklassen D inom Schengenområdet kunde möjliggöra längre 
vistelser i Finland så att den sammanlagda vistelsen inom Schengenområdet inte överskrider tre månader om 
året. Detta kunde underlätta deltagande i finskkurser vid medborgarinstituten, eftersom man inte får något 
studentvisum för sådana kurser. Därutöver kunde det bli enklare för familjer att tillbringa semester i landet, i 
synnerhet om de har en bostad och barn i Finland. 
 

15. Ingen begränsning för hur många dagar per gång nära släktingar till finländska medborgare kan 
stanna i Finland 
Motion nummer 62/2020 
Inlämnad av: Ingermanländska förbundet, avdelningen i Moskva (Inkerin Liiton Moskovan osasto) 
Innehåll: Familjekontakter mellan barn i Finland och föräldrar i Ryssland blir lidande, eftersom nära släktingar 
till finländska medborgare får använda ett 180 dagars visum i Finland under högst 90 dagar i rad. Efter 
90 dagar ska man åka tillbaka till Ryssland och stanna där i 90 dagar. Därefter kan de återstående 90 dagarna 
användas. Motionsställarna begär att riksdagen ska häva restriktionerna i fråga om antalet dagar som nära 
släktingar till finländska medborgare får vistas i Finland, om de bor i Ryska federationen.  
[Suomessa asuvien lasten ja Venäjällä asuvien vanhempien yhteyttä haittaa 180 päivän viisumin 
maksimikäyttöoikeus kerralla, joka on 90 päivää. Sen jälkeen pitää palata Venäjälle 90 päiväksi, ennen kuin voi 
käyttää jäljellä olevan 90 päivää. Pyydetään, että Suomen eduskunta poistaa Suomessa oleskeltavien päivien 
rajoitteet Suomen kansalaisten Venäjän Federaatiossa asuvilta lähisukulaisilta.] 
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16. Finland ska ansluta sig till amerikanska gränsprogrammet Global Entry 
Motion nummer 32/2020 
Inlämnad av: Finsk-amerikanska handelskammaren (Finnish American Chamber of Commerce), San Diego och 
UFP:s region för Förenta staterna och Latinamerika 
Innehåll: Motionsställarna föreslår att Finland ska ansöka om att gå med i gränsprogrammet ”Global Entry”, 
som gör det enklare för dem som reser in i USA eller ut ur landet att ta sig över gränsen med tanke på 
säkerhets-, myndighets- eller tullbestämmelser. 

 
17. Permanent finländskt medborgarskap  
Motion nummer 9/2020 
Inlämnad av: Finland-Samfundet i Frankrike (Ranskan Suomi-Seura) – Association Finlandaise en France, USPKE 
(UFP:s region för Centraleuropa), Finland-Samfundet i norra Grekland (Pohjois-Kreikan Suomi-Seura) 
Innehåll: Motionsställarna föreslår att personer som även har ett annat lands medborgarskap men som inte 
har tillräcklig anknytning till Finland inte automatiskt ska förlora sitt finländska medborgarskap vid 22 års ålder. 
Ett medborgarskap som en gång beviljats borde vara permanent. 

 
18. Rätt till finländskt medborgarskap för vuxna barn till finländska mödrar/fäder 
Motion nummer 29/2020 
Inlämnad av: Seniorklubben i nordvästra Storbritannien (North West Senioriklubi) 
Innehåll: Motionsställarna föreslår en ändring i 2003 års medborgarskapslag så att ett finländskt 
medborgarskap som går i arv ska gälla även för barn som är födda före år 2003 och vars mamma och/eller 
pappa är finländsk. 

 

19. Finländskt medborgarskap till före detta finländska medborgares barn och deras minderåriga 

barn 

Motion nummer 89/2021 
Inlämnad av: Sampo-klubben för rytmisk gymnastik (Sampo Rhythmic Gymnastic Club) 
Innehåll: Motionsställarna föreslår att medborgarskapslagen ska ändras så att man igen öppnar upp för den 
möjlighet som fanns endast under en lagstadgad femårig övergångsperiod 1.6.2003 – 31.5.2008 och som 
handlade om att en infödd finländsk medborgare som förlorat sitt finländska medborgarskap efter att ha fått 
ett nytt medborgarskap skulle kunna återfå sitt finländska medborgarskap efter anmälan. Dessutom föreslår 
motionsställarna att detta alternativ åter ska öppnas upp även för deras vuxna barn (som är 18 år eller äldre) 
samt de vuxna barnens minderåriga barn (dvs. barnbarnen till tidigare eller nuvarande finländska 
medborgare). 

 
20. Avtal om dubbelt medborgarskap mellan Finland och Ryssland 

Motion nummer 74/2021 
Inlämnad av: Ingermanländska förbundet i St.Petersburg (Pietarin Inkerin Liitto) 
Innehåll: Den finländska regeringen uppmanas att avtala med Ryssland om rättigheter för personer som har 
dubbelt medborgarskap i Finland och i Ryssland. 
 

21. Utlandsfinländare ska enklare kunna använda e-tjänster (stark autentisering)  
Motion nummer 10/2020, 55/2020, 58/2020, 77/2021 

 
10/2020: Utlandsfinländare ska enklare kunna använda e-tjänster (digital autentisering)  
Inlämnad av: Finland-Samfundet i Frankrike (Ranskan Suomi-Seura) – Association Finlandaise en France, 
USPKE (UFP:s region för Centraleuropa), föreningen för finländare i Benalmadena (Benalmadenan Suomalaiset 
ry) 
Innehåll: Motionsställarna föreslår att medborgarnas digitala autentisering ska underlättas så att det skapas en 
enda enhetlig nationell metod för digital autentisering som är enkel att använda. 

 
55/2020: Enklare digital autentisering 
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Inlämnad av: Finland-Samfundet i norra Grekland (Pohjois-Kreikan Suomi-Seura), föreningen för finländare i 
Hania (Hanian Suomalaiset ry), Finlandsskolan på Rhodos (Rodoksen Suomi-koulu), Finland-Samfundet i Rimini 
(Riminin Suomi-seura), UFP:s region för Sydeuropa, Afrika och Mellanöstern, USAtoday.com 
Innehåll: Motionsställarna begär att de finländska myndigheterna snabbt ska utveckla ett eget redskap för 
digital autentisering, som kan användas av samtliga finländska medborgare, oavsett om de är kunder i en viss 
bank eller inte. 
 
58/2020: Möjliggör digital autentisering för utlandsfinländare 
Inlämnad av: Centralförbundet för sverigefinnar (Ruotsinsuomalaisten keskusliitto), USAtoday.com 
Innehåll: Det finns många medborgare som i brist på ett bankkonto i Finland inte har möjlighet att använda e-
tjänster, vilket skulle göra det enklare att hantera ärenden med t.ex. Skatteförvaltningen och FPA. 
Motionsställarna föreslår att det ansvariga ministeriet utforskar möjligheterna att genomföra detta. 
 
77/2021: Enklare hantering av skatteärenden från utlandet 
Inlämnad av: Centret för finländskt kyrkligt arbete (Suomalaisen kirkollisen työn keskus, SKTK) – Zentrum der 
finnischen kirchlichen Arbeit (ZFKA) 
Innehåll: Motionsställarna föreslår att en möjlighet till kommunikation/autentisering för utlandsfinländare och 
andra som bor i utlandet och som hanterar ärenden hos Skatteförvaltningen ska utvecklas på motsvarande 
sätt som för personer som bor i Finland. 
 
I utskottet behandlas sammanlagt 14 motioner efter att vissa av dem sammanslagits. 

 

Seniorutskottet 

I seniorutskottets verksamhetsområde ingår frågor som rör äldre utlandsfinländares omsorg och som har en 

koppling till samarbetet mellan finländska myndigheter och läroinrättningar. Utskottet strävar efter också efter 

att utveckla forskning och samarbete som utförs kring äldre utlandsfinländare. 

(Sammankallare Seija Sjöstedt, sekreterare Helena Balash) 

 

22. Frivillig anslutning till det finländska arbetspensionssystemet 
Motion nummer 44/2020 
Inlämnad av: Finland-Samfundet i Rom (Rooman Suomi-Seura) 
Innehåll: Motionsställarna föreslår att det finländska arbetspensionssystemet ska omfatta möjligheter för 
privatpersoner att betala frivilliga pensionsavgifter till en arbetspensionskassa som inrättas specifikt för detta 
ändamål.  

 
23. Återbetalning av folkpension 
Motion nummer 50/2020 
Inlämnad av: Die Finnische Seemanskirche – Sjömanskyrkan i Hamburg (Hampurin merimieskirkko), USPKE 
(UFP:s region för Centraleuropa) 
Innehåll: Motionsställarna hoppas på att få korrigeringar till felaktiga beslut från FPA och Skatteförvaltningen 
inom en rimlig tid, till exempel inom ett år. 

 
24. Intjäning av pension under oavlönade perioder, t.ex. studier, hemvård av barn 
Motion nummer 51/2020 
Inlämnad av: Die Finnische Seemanskirche – Sjömanskyrkan i Hamburg (Hampurin merimieskirkko), USPKE 
(UFP:s region för Centraleuropa) 
Innehåll: Motionsställarna föreslår att folkpensionen ska inbegripa perioder utanför arbetslivet före den 
fastställda tidsfristen 2005, då det handlat om skyldighet att ta hand om det egna hushållet. 

 
25. Intjäning av pension redan från och med 15 års ålder, inte först från och med 23 års ålder 
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Motion nummer 52/2020 
Inlämnad av: Die Finnische Seemanskirche – Sjömanskyrkan i Hamburg (Hampurin merimieskirkko), USPKE 
(UFP:s region för Centraleuropa) 
Innehåll: Motionsställarna föreslår att det finländska pensionssystemet ska ändras så att grundläggande 
trygghetsförmåner i form av pension (folkpension, garantipension) som hanteras av FPA ska kunna intjänas 
redan från 15 års ålder. 

 
26. Repatriering av sjuka/dementa finländska medborgare till Finland 
Motion nummer 49/2020 
Inlämnad av: Die Finnische Seemanskirche – Sjömanskyrkan i Hamburg (Hampurin merimieskirkko), USPKE 
(UFP:s region för Centraleuropa) 
Innehåll: Motionsställarna föreslår att Finland ska tillsätta en expertgrupp som styrs på myndighetsnivå, och 
att denna grupp ska kunna kontaktas angående sjuka/dementa finländska medborgare i syfte att göra det 
enklare att repatriera dem till Finland. 
 

27. Hem för äldre finländska återflyttare 

Motion nummer 72/2021, 73/2021 
 
72/2021: Hem för utlandsfinländska återflyttare som får pension 
Inlämnad av: Föreningen för sverigefinska pensionärer (Ruotsinsuomalaiset eläkeläiset, RSE) 
Innehåll: Motionsställarna föreslår att Finland-Samfundet undersöker möjligheterna att grunda ett hem i 
närheten av Helsingfors för utlandsfinländska pensionstagare som planerar en återflytt till Finland, för att det 
ska bli enklare för dem att flytta tillbaka till Finland. 
 
73/2021: Hem för äldre finländska återflyttare 
Inlämnad av: Finland-Samfundet i Stockholm (Tukholman Suomalainen Seura), Alanya Finliler Derneği – 
Suomalaiset Alanyassa (föreningen för finländare i Alanya) 
Innehåll: Motionsställarna föreslår att Finland-Samfundet undersöker möjligheterna att grunda ett hem i 
närheten av Helsingfors för äldre utlandsfinländska pensionstagare som planerar en återflytt till Finland, för att 
det ska bli enklare för dem att flytta tillbaka till Finland. 

 
28. Gravskötsel och när gravskötselavtalet går ut i Finland 
Motion nummer 90/2021 
Inlämnad av: Toronto Finlandia Lions Club 
(Finländska Lions-klubben i Toronto) Innehåll: Motionsställarna begär att gravregistret ska vara lättillgängligt 
för finländare utomlands, om de behöver göras medvetna om förfarandet för att hålla sina kontaktuppgifter 
uppdaterade i syfte att få meddelanden om att gravavgifter ska betalas eller att gravavtal löper ut. 
Församlingarnas kyrkogårdar borde meddela berörda familjer om deras avtal håller på att löpa ut eller om en 
betalning missats. 
 

I utskottet behandlas sammanlagt 7 motioner. 

  

Socialutskottet 

I socialutskottets verksamhetsområde ingår frågor som rör utlandsfinländares levnadsförhållanden och att 

utveckla kontakterna mellan finländska och utlandsfinländska församlingar, oavsett religiös övertygelse. 

(Sammankallare Seija Noppa, sekreterare Jenny Orphanou) 

 

29. Studiestöd till utlandsfinländska studenter inom EU och för studier som avläggs på annat håll 
utomlands 
Motion nummer 36/2020 
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Inlämnad av: Finlandsskolan i Hong Kong (Hong Kongin Suomi-koulu) 
Innehåll: Motionsställarna önskar att Finland ska fatta beslut på lika villkor i fråga om ärenden som gäller 
studiestöd till utlandsfinländska studenter. 

 
30. Hur folkbokföringskommunen bestäms för utlandsfinländare  
Motion nummer 22/2020 
Inlämnad av: Finlandsskolan i Edinburgh (Edinburgin Suomi-koulu), USPKE (UFP:s region för Centraleuropa) 
Innehåll: Motionsställarna föreslår att 2 ´kap. i hemkommunslagen ska gälla även utlandsfinländare, och att 
lagen borde göra det möjligt att ändra på folkbokföringskommunen för utlandsfinländare i efterhand, utifrån 
familjeförhållanden och/eller anknytning. 

 
31. Reseanmälan: resmålet ska också kunna vara Finland 
Motion nummer 57/2020 
Inlämnad av: Finland-Samfundet i norra Grekland (Pohjois-Kreikan Suomi-Seura), föreningen för finländare i 
Hania (Hanian Suomalaiset ry), Finlandsskolan på Rhodos (Rodoksen Suomi-koulu) 
Innehåll: Utrikesministeriet i Finland ombeds att lägga till även Finland som resmål i tjänsten för reseanmälan, 
så att utlandsfinländare kan anmäla att de reser runt i Finland och samtidigt kan informera utrikesministeriet 
om att de är borta från sin nuvarande bostadsort, om där uppstår en krissituation under den berörda resan. 

 
32. Förnyelse av körkort för finländska medborgare som permanent bor utomlands utanför EU och 
EES 
Motion nummer 23/2020 
Inlämnad av: Finsk-amerikanska handelskammaren (Finnish American Chamber of Commerce), San Diego och 
UFP:s region för Förenta staterna och Latinamerika 
Innehåll: Finländska medborgare som bor permanent i utlandet ska ha rätt att förnya sitt finländska körkort 
när giltighetstiden för det gamla löper ut. 

 
33. I krissituationer, t.ex. om man har sjuka föräldrar i Finland, ska finländska tjänster tillgodose 
utlandsfinländares behov av att få information och kunna medverka 
Motion nummer 67/2020  
Inlämnad av: Finland-Samfundet i Frankrike (Ranskan Suomi-Seura), USPKE (UFP:s region för Centraleuropa) 
Innehåll: Motionsställarna uppmanar till att vidta åtgärder för att garantera att utlandsfinländare ska kunna 
medverka t.ex. till vårdbeslut i Finland, om deras närmaste befinner sig i en krissituation, så att det går 
smidigare att få information än för närvarande. 

 
34. Underlätta utlandsfinländares återflyttning samt stöd för sysselsättning och integrering av 

återflyttare 

Motion 64/2020, 70/2021, 86/2021 
 
64/2020: Underlätta utlandsfinländares återflyttning 
Inlämnad av: Finland-Samfundet i Florens (Firenzen Suomi-Seura) 
Innehåll: Motionsställarna uppmanar presidiet att utreda möjliga hinder för återflyttning och att försöka 
undanröja sådana hinder samt främja en positiv bild av återflyttare. 
 
70/2021: Utredning om betydelsen av återflyttares arbetserfarenhet i det finländska arbetslivet 
Inlämnad av: Föreningen för utlandsfinländare i Emilia Romagna (Emilia-Romagnan Sisuseura) 
Innehåll: Det är ett välbekant problem att utlandsfinländska återflyttares arbetserfarenhet kunde nyttjas 
bättre i det finländska näringslivet och på den finländska arbetsmarknaden. Detta inverkar rentav på 
utlandsfinländarnas vilja att flytta tillbaka till Finland. Motionsställarna föreslår att Finland-Samfundet ska 
genomföra en utredning eller uppmana arbets- och näringsministeriet att ta initiativ för att utreda detta 
problem. 
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86/2021: Integrationsprogram för utlandsfinländska återflyttare och deras familjer 
Inlämnad av: Finland-Samfundet i Frankrike (Ranskan Suomi-Seura) – Association Finlandaise en France 
Innehåll: Motionsställarna föreslår att man ska utarbeta sådana program för utlandsfinländska återflyttare 
som motsvarar de statliga och kommunala integrationsprogrammen. Dessa program ska inbegripa ett 
integrationsprogram som många olika aktörer kan delta i och engagera sig för, allt från aktörer inom den 
offentliga sektorn till föreningar, och från företag till privatpersoner. 
 

35. Finländska bankers tjänster till utlandsfinländare 

Motion nummer 78/2021 
Inlämnad av: Finländska lutherska församlingen i Melbourne (Melbournen suomalainen luterilainen 

seurakunta) – Finnish Lutheran Church of Melbourne 

Innehåll: Motionsställarna föreslår att utlandsfinländarparlamentet inleder förhandlingar för att trygga smidiga 

banktjänster även för utlandsfinländare i finländska banker. 

36. Vaccinering av utlandsfinländare mot viruset SARS-CoV-2 som leder till sjukdomen Covid-19 
Motion nummer 82/2021  
Inlämnad av: Finland-Samfundet i Algarve (Algarven Suomi-Seura) 
Innehåll: Motionsställarna föreslår att bokningen av en vaccinationstid mot Covid-19 ska förenhetligas så att 
den fungerar på samma sätt i olika kommuner/samkommuner. På detta sätt blir det möjligt att göra 
tidsbokningen digitalt, även om personen ifråga inte har sin hemkommun i Finland. Bokningen borde kunna 
göras i den kommun där personen ifråga vistas. Tillgången till coronavaccin i Finland bör garanteras för 
samtliga finländska medborgare, och åtminstone för finländska medborgare som betalar skatt och den 
sjukvårdsavgift som ingår i sjukförsäkringen (dvs. sjukförsäkringsavgiften) i Finland. 

 
37. Kartläggning av möjligheter för bättre samarbete mellan FPA och tyska sjukkassor 

Motion nummer 76/2021 
Inlämnad av: Centret för finländskt kyrkligt arbete (Suomalaisen kirkollisen työn keskus, SKTK) – Zentrum der 
finnischen kirchlichen Arbeit (ZFKA) 
Innehåll: Motionsställarna föreslår att FPA och sjukkassorna i Tyskland ska kartlägga möjligheterna för bättre 
samarbete så att enskilda medborgares ärenden ska kunna utredas konkret enligt EU:s lagstiftning, samt att 
institutionerna ska kommunicera med varandra direkt. 
 
I utskottet behandlas sammanlagt 9 motioner. 

  

Studie- och utbildningsutskottet 

DELAS I TVÅ: 

Studie- och utbildningsutskottet I 

(Sammankallare Hannu Vuori, sekreterare Kaisa Pudas) 

 

38. Finansiering av stöd till elever med inlärningssvårigheter eller som behöver annan hjälp 
Motion nummer 21/2020 
Inlämnad av: Finska skolan i Hamburg 
Innehåll: Man begär att undervisningsmyndigheterna utreder hur kartläggningen och behandlingen av 
inlärningssvårigheter hos de utlandsfinländska barnen och ungdomarna har ordnats, och vädjar till 
Utbildningsstyrelsen om finansiering för anställning av skolgångsbiträde i de Finlandsskolor, utlandsskolor och 
Europaskolor där det finns särskilda behov av differentierad undervisning.  
 

39. Lagen om grundläggande utbildning ska omfatta Etäkoulu Kulkuris distansundervisning av barn 

i åldern för grundläggande utbildning 

Motion nummer 24/2020 
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Inlämnad av: Finlandsskolan i Frankfurt, USPKE (UFP:s region Centraleuropa) 
Innehåll: Undervisnings- och kulturministeriet uppmanas till åtgärder för att Etäkoulu Kulkuris 
distansundervisning av barn som är bosatta utomlands och i åldern för grundläggande utbildning ska omfattas 
av lagen om grundläggande utbildning. Distansundervisning är tillåtet i gymnasielagen och utomlands bosatta 
gymnasister kan delta i avgiftsfri gymnasieundervisning på sitt eget modersmål. 
 

40. Nivån på statsstöd till Sommargymnasiesamfundet ska höjas för att återarrangera 
lägerverksamhet för utlandsfinländska barn och unga 
Motion nummer 28/2020 
Inlämnad av: Finlandsskolan i Manchester, Finlandsskolan i Frankfurt, USPKE (UFP:s region Centraleuropa) 
Innehåll: Undervisnings- och kulturministeriet uppmanas höja nivån på statsunderstöd med minst 130 000 € så 

att den viktiga lägerverksamheten riktad till utlandsfinländska barn och unga ska kunna starta på nytt. 

Sommargymnasiesamfundet tvingades slopa kursverksamheten riktad till utlandsfinländska barn och 

ungdomar 2015 på grund av minskat statsunderstöd. 

41. På Solkusten bosatta finländska barns och ungas skolgång ska tryggas i finländska 
utbildningssystemet 
Motion nummer 26/2020 
Inlämnad av: Solkustens finska skola, Asociación Cultural Finlandesa Kaleva - Kulttuuriyhdistys, Asociación 
Finlandesa Suomela, Club de Leones Torremolinos Suomi, Sofian kannatusyhdistys ry/Sofia-opisto, 
Benalmadenan Suomalaiset ry 
Innehåll: Finlands undervisnings- och kulturministerium uppmanas trygga Solkustens finska skolas existens 
genom att bevilja en elev- och studerandespecifik statsandel utan tidsgräns, samt att garantera finländska 
medborgare en flexibel skolgång i det finländska utbildningssystemet på finska utan hemortskrav. Skolan bör 
med säkerhet få fortsätta sin verksamhet och utveckla den. Det betonas att utöver sitt undervisningsarbete 
har de finska utlandsskolorna en betydande social och samhällelig roll i det lokala finländska samfundets liv 
och välfärd, och förmågan att göra en omfattande bedömning är till fördel för hela det finländska samhället. 

 
42. Tillstånd till finländska utlandsskolor att anordna utbildning ska ändras och finansiering 
säkerställas 
Motion nummer 39/2020, 40/2020, 41/2020, 43/2020 
 
39/2020: Tillstånd till finländska utlandsskolor att anordna utbildning ska ändras och finansiering säkerställas 
Inlämnad av: Solkustens finska skola 
Innehåll: Det föreslås att undervisnings- och kulturministeriet brådskande förhandlar på nytt om innehållet i de 
finländska utlandsskolornas tillstånd att anordna undervisning så att finskt medborgarskap skulle vara en 
tillräcklig grund för att bli antagen som elev eller studerande och för att erhålla statsandelar. Det konstateras 
att den tolkning som ministeriet tillämpat sedan 2014 med avseende på grunderna för antagning som elev och 
studerande och statsandelen kan lösas utan en ny lag. Skolornas förslag till lösning är att ministeriet förtydligar 
och specificerar sin tolkning så att den säkerställer en flexibel skolgång för finländska medborgare i det 
finländska utbildningssystemet på finska. Man instämmer i riksdagens ståndpunkt från år 2017 (FiUB 22/2017 
rd) att behovet, verksamhetsförutsättningarna och den hållbara finansiering som krävs för finska grundskolor 
som verkar utomlands ska bedömas. 

 
 40/2020: Tillstånd till finländska utlandsskolor att anordna utbildning ska ändras och finansiering säkerställas 
Inlämnad av: Finska skolan i Moskva 
Innehåll: Det föreslås att undervisnings- och kulturministeriet brådskande förhandlar på nytt om innehållet i de 
finländska utlandsskolornas tillstånd att anordna undervisning så att finskt medborgarskap skulle vara en 
tillräcklig grund för att bli antagen som elev eller studerande och för att erhålla en statsandel.  

 
41/2020: Tillstånd till finländska utlandsskolor att anordna utbildning ska ändras och finansiering säkerställas 
Inlämnad av: Tarton suomalaisen koulun yhdistys ry 
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Innehåll: Det föreslås att undervisnings- och kulturministeriet brådskande förhandlar på nytt om innehållet i de 
finländska utlandsskolornas tillstånd att anordna undervisning så att finskt medborgarskap skulle vara en 
tillräcklig grund för att bli antagen som elev eller studerande och för att erhålla en statsandel.  
 
43/2020: Tillstånd till finländska utlandsskolor att anordna utbildning ska ändras, lagtolkning ändras och 
finansiering säkerställas 
Inlämnad av: Tallinnan suomalainen koulu (TASK)/Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry 
Innehåll: undervisnings- och kulturministeriet uppmanas förtydliga och specificera sin tolkning av den 

elevspecifika finansieringen av Finlands utlandsskolor så att den säkerställer en flexibel skolgång för finska 

medborgare i det finländska utbildningssystemet på finska.  

43. Ändring av lagen om fritt bildningsarbete: Tillstånd att driva medborgarinstitut kan också 

beviljas för undervisning som anordnas utomlands 

Motion nummer 68/2020 
Inlämnad av: Sofia-opiston kannatusyhdistys ry 
Innehåll: Det föreslås att lagen om ändring av lagen om fritt utbildningsarbete 1765/2009 ändras så att 
tillstånd att driva medborgarinstitut kan beviljas också för undervisning som anordnas utomlands, och att man 
till lagen fogar momentet ”Tillståndet kan beviljas också för undervisning som anordnas utomlands”. 
 

Utskottet har 6 motioner efter sammanslagningar. 

 

Studie- och utbildningsutskott II 

(Sammankallare Pia Godderis, sekreterare Maarit Hyvärinen) 

 

44. Kriterierna för statsstöd till Finlandsskolor ska revideras och basfinansiering höjas 

Motionerna 13/2020, 14/2020, 17/2020 

 
13/2020: Kriterierna för statsstöd till Finlandsskolor ska revideras och basfinansiering höjas 
Inlämnad av: Finlandsskolan i Manchester, USPKE (UFP:s region Centraleuropa), Pohjois-Kreikan Suomi-Seura 
Innehåll: Man kräver att kriterierna för statsunderstöd till Finlandsskolorna ska granskas och att 
basfinansiering höjs kännbart.  
 
14/2020: Finansiering av Finlandsskolor 
Inlämnad av: Finlandsskolan i Hamburg, USPKE (UFP:s region Centralauropa), Firenzen Suomi-Seura 
Innehåll: Man kräver att undervisnings- och kulturministeriet ska följa riksdagens vilja genom att permanent 
öka statsunderstödet till Finlandsskolor med beaktande av Finlandsskolornas ständigt växande antal och för att 
trygga verksamheten i de befintliga skolorna. 

 
17/2020: Ett eget moment i statsbudgeten för Finlandsskolorna  
Inlämnad av: Finlandsskolan i Manchester, USPKE (UFP:s region Centraleuropa), Pohjois-Kreikan Suomi-Seura 
Innehåll: Man begär att undervisnings- och kulturministeriet lägger till ett eget moment i statsbudgeten för att 
säkerställa och förtydliggöra finansieringen av Finlandsskolorna. 

 
45. Mindre undervisningsgrupper i Finlandsskolor  
Motion nummer 15/2020 
Inlämnad av: Finlandsskolan i Hamburg, USPKE (UFP:s region Centraleuropa), Firenzen Suomi-Seura, Pohjois-
Kreikan Suomi-Seura 
Innehåll: Undervisnings- och kulturministeriet uppmanas minska gruppstorleken som berättigar till 
statsunderstöd från sex till fyra elever för att trygga en kvalitativ undervisning för elever som är på olika nivå i 
fråga om språkkunskaper. 
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46. Barn under tre år ska omfattas av statsunderstöd till Finlandsskolor 

Motioner numren 16/2020, 85/2021 
 
16/2020: Barn under tre år ska omfattas av statsunderstöd 
Inlämnad av: Finlandsskolan i Hamburg, USPKE (UFP:s region Centraleuropa), Firenzen Suomi-Seura, Pohjois-
Kreikan Suomi-Seura 
Innehåll: Undervisnings- och kulturministeriet uppmanas att utsträcka statsunderstödet till att omfatta 
undervisningen av barn under tre år i Finlandsskolorna och att på motsvarande sätt höja Finlandsskolornas 
understöd så att barn under tre år inte kommer att dela den finansiering som redan nu hör till de 3–18-åriga 
barnen. 

 
85/2021: Statsunderstöd bör utvidgas så att det omfattar även barn under tre år 
Inlämnad av: Bristolin suomalainen lauantaikoulu – The Finnish Saturday School in Bristol 
Innehåll: Det föreslås att Finlandsskolorna borde få ett eget separat anslag särskilt för 
musiklekskoleverksamhet för under 3-åriga barn, så att verksamheten kan ordnas på ett kvalitativt och 
målmedvetet sätt. Undervisningen och stödet i småbarnspedagogikens första skede erbjuder barnen 
upplevelser och gemenskap i anslutning till det finska språket och kulturen, stöder barnfamiljernas 
tvåspråkighet och engagerar familjerna som medlemmar i det finländska samfundet. 
 

47. Finansieringen av internationella och landspecifika utbildningsdagar för lärare ska säkerställas 
Motion nummer 20/2020 
Inlämnad av: Finska skolan i Hamburg 
Innehåll: Det föreslås att man ska få ett tillräckligt högt årligt anslag för internationella utbildningsdagar och 
landsspecifik utbildning för lärarna vid Finlandsskolorna för att trygga regelbunden fortbildning för lärarna. 
 

48. Information om utbildnings- och arbetsmöjligheter i Finland i Finlandsskolor 
Motion nummer 19 (del)  
Inlämnad av: Finska sjömanskyrkan i Rotterdam, Ranskan Suomi-Seura - Association Finlandaise en France 
Innehåll: Det föreslås att man i Finlandsskolorna ska berätta om utbildnings- och arbetsmöjligheterna i Finland.  
 

49. Möjligheter för utlandsfinländska barn och unga att bekanta sig med skolgången och delta i 
språkläger i Finland 

Motionerna 34/2020, 37/2020 
 
34/2020: Möjlighet för utlandsfinländska barn att bekanta sig med skolgången i Finland för att motivera dem 
att upprätthålla det finska språket 
Inlämnad av: Emilia-Romagnan Sisuseura 
Innehåll: Det föreslås att Utbildningsstyrelsen per brev rekommenderar finländska skolor att i mån av 
möjlighet ta emot utlandsfinländska barn som ”utbyteselever” för att de ska lära sig finska och motiveras att 
flytta till Finland. Finland-Samfundet kunde informera om möjligheten och uppmuntra utlandsfinländare att 
kontakta skolorna i sina semesterkommuner. 

 
37/2020: Ordnande av språkläger för utlandsfinländska unga för att stärka språkkunskaperna i finska och den 
finländska identiteten. 
Inlämnad av: Emilia-Romagnan Sisuseura, Firenzen Suomi-Seura 
Innehåll: Undervisningsministeriet uppmanas stöda ordnandet av sommarläger för utlandsfinländska 
ungdomar för att de vid sidan av exempelvis idrott ska kunna studera det finska språket och den finländska 
kulturen och stärka sin identitet tillsammans med andra utlandsfinländska unga. Intresset bland familjerna 
kunde kartläggas med en enkät av Finland-Samfundet. 

 
Utskottet har 6 motioner efter sammanslagningar. 
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Ungdomsutskottet 

(Sammankallare Jessica Preiman, sekreterare Susanne Triesch) 

 

50. Finländska digitaliserade bibliotek ska vara allmänt tillgängliga för utlandsfinländare  
Motion nummer 75/2021 
Inlämnad av: Finlandsskolan i St. Albans   
Innehåll: Man uppmanar biblioteken i Finland att bevilja bibliotekskort till alla finländare oberoende av 
bosättningsort, och att aktivt informera utlandsfinländarna om digitala tjänster t.ex. via Finland-Samfundet. 
 

51. Läsrätt till digitala medier för grupper  
Motion nummer 1/2020 
Inlämnad av: Ateenan suomalaiset ja ystävät, Pohjois-Kreikan Suomi-Seura 
Innehåll: Man begär att förlag som verkar i Finland ska utöka läsrättigheterna för digitala böcker och tidningar 
till gruppläsrättigheter. 
 

52. Aktiviteter för unga efter Finlandsskolan  
Motion nummer 19/2020 (del) 
Inlämnad av: Finska sjömanskyrkan i Rotterdam, Ranskan Suomi-Seura - Association Finlandaise en France 
Innehåll: Det föreslås att Finlands Näringsliv och Handelskammaren för sina medlemmar ska föreslå 
tillhandahållande av praktikplatser för andra generationens finländare inom yrkesutbildning. 

 
53. Praktikprogrammet Edufi bör fortsätta i utlandsfinländska tidningar i Kanada  
Motion nummer 88/2021 
Inlämnad av: Calgary Finlandia Cultural Association 
Innehåll: Man uppmuntrar Utbildningsstyrelsen i Finland att främja en snabb avslutning av de bilaterala 
förhandlingarna mellan Kanada och Finland angående praktikprogrammet Edufis fortsättning. Det fungerande, 
långvariga utbytet av praktikanter från finländska redaktioner till utlandsfinska tidningar i Kanada avbröts, 
eftersom Kanada behöver en juridisk grund för detta. Kanadan Sanomat (FinnishCanadian.com, utgivare Vapaa 
Sana Press Ltd.) har inte på några år fått redaktionspraktikanter (så som det fortsättningsvis är vid redaktionen 
för Finnish American Reporter i Förenta Staterna). De utlandsfinländska medierna har en informativ och 
kommunikativ betydelse i sina länder och hjälper också att upprätthålla språkkunskaperna och bevara den 
finländska identiteten. 
 
Utskottet har 4 motioner. 

 

Kulturutskottet 

FÖRENAS MED: 

Informationsutskottet 

Kultur och informationsutskott 

(Sammankallare Wladimir Kokko, sekreterare Senni Jyrkiäinen) 

 
54. Sämre talboksservicen för finskspråkiga synskadade i Sverige  
Motion nummer 47/2020 
Inlämnad av: Sverigefinska Synskadadeförbundet (RSNL-SFSF) 
Innehåll: Det föreslås att den försämrade situationen för Sveriges finskspråkigas talboksbiblioteksservice skulle 
underlättas om biblioteket Celia blev tvunget att göra en ny linjedragning i fråga om den finskspråkiga 
talboksservicen på den grund att det inte går att låna finskspråkiga talböcker via Sveriges kommunbibliotek. 
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Man kräver att undervisningsministern ingriper i Finlands Celia-biblioteks beslut om att Celia inte tänker posta 
talböcker direkt till personkunder i Sverige. 

 
55. Avlägga allmänna språkexamina (YKI) utanför Finland eller virtuellt 
Motioner numren 18/2020, 79/2021 
 
18/2020: Avläggande av allmän språkexamen (YKI) utanför Finland 
Inlämnad av: Finska språkskolan i Düsseldorf, USPKE (UFP:s region Centraleuropa), Pohjois-Kreikan Suomi-
Seura 
Innehåll: Det föreslås att för att stödja de officiella språken i Finland ska lagstiftningen gällande allmänna 
språkexamina ändras så att avläggande av språkexamina för de officiella språken i Finland är möjligt också 
utanför Finland. 
 
79/2021: Avläggande av allmän språkexamen (YKI) virtuellt 
Inlämnad av: Tarton Suomi-seura – Tartu Soome Selts 
Innehåll: Det föreslås för Utbildningsstyrelsen att denna börjar förbereda en teknisk lösning som gör det 
möjligt att avlägga språkexamen virtuellt runt om i världen. 

 

56. Utlandsfinländsk organisationsverksamhet i lokaler för finländska kultur- och 
vetenskapsinstitut  
Motion nummer 11/2020 
Inlämnad av: Ranskan Suomi-Seura - Association Finlandaise en France, USPKE (UFP:s region Centralauropa) 
Innehåll: Det föreslås att utlandsfinländarparlamentet kartlägger alla kultur- och vetenskapsinstitut i olika 
länder som finansieras av finska staten och försöker stärka det i regeringens utlandsfinländarpolitiska program 
nämnda samarbetet med lokala finländska organisationer. 
 

57. Bättre möjligheter att följa med program på Yle 

Motioner numren 7/2020, 35/2020 

 
7/2020: Bättre möjligheter att följa med program på Yle 
Inlämnad av: Finska sjömanskyrkan i Rotterdam, USPKE (UFP:s region Centraleuropa) 
Innehåll: Det föreslås att Yle förbättrar sina tjänster och fortsätter utveckla dem också för utlandsfinländare. 

 
35/2020: Möjlighet att se på Yles program utomlands genom att betala en televisionsavgift 
Inlämnad av: Emilia-Romagnan Sisuseura, Firenzen Suomi-Seura, USAtoday.com 
Innehåll: Man önskar att kommunikationsministeriet granskar möjligheten för utlandsfinländska familjer att se 
på Rundradions program utomlands så att det skulle vara möjligt genom att betala en televisionsavgift. 

 
58. Mer tolerans samt positiv kommunikation och medvetenhet om utlandsfinländare 

Motion nummer 12/2020 
Inlämnad av: Ranskan Suomi-Seura - Association Finlandaise en France, USPKE (UFP:s region Centraleuropa)   
Innehåll: Det föreslås att Finland-Samfundet dvs. utlandsfinländarparlamentets sekretariat starkt strävar efter 
att främja utlandsfinländarnas positiva synlighet i finländska medier. 

 
59. The Finnish Nationality Room Project – projekt för ett finländskt klassrum bland nationella 
klassrummen vid Pittsburghs universitet 
Motion nummer 87/2021 
Inlämnad av: The Finnish Room Committee of the University of Pittsburgh, UFP:s region Förenta Staterna och 
Latinamerika 
Innehåll: Man hoppas att den finländska regeringen kommer att erkänna detta projekt som ett projekt som 
förtjänar uppmärksamhet både som en värdefull koppling mellan Finland och finsk immigrantkultur och som 
ett landmärke som permanent kommer att hedra de finländska immigranternas bidrag och finländsk kultur i 
Amerika.  
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Utskottet har 6 motioner. 

 

Ekonomiutskottet 

FÖRENAS MED: 

Stadgeutskottet 

Ekonomi- och stadgeutskottet 

(Sammankallare Katia Brunetto, sekreterare Tina Strandberg) 

 

60. Regelbundna rapporter om hur regeringens utlandsfinländarpolitiska program genomförs  
Motion nummer 8/2020 
Inlämnad av: Finska sjömanskyrkan i Rotterdam, USPKE (UFP:s region Centraleuropa) 
Innehåll: Det föreslås att Finland-Samfundet och utlandsfinländarparlamentet utreder och årligen rapporterar 
till de utlandsfinländska samfunden om hur regeringens utlandsfinländarpolitiska program genomförs. 
 

61. En ansvarig person för utlandsfinländarfrågor ska utnämnas inom statsförvaltningen  
Motioner numren 81/2021, 83/2021 
 
81/2021: En ansvarig person för utlandsfinländarfrågor ska utnämnas inom statsförvaltningen 
Inlämnad av: Finn Spark Inc., UFP:s region Förenta Staterna och Latinamerika 
Innehåll: Det föreslås att en ansvarig person för utlandsfinländarfrågor ska utnämnas inom statsförvaltningen, 
med effektiv utlandsfinländarpolitik som målsättning. 
 
83/2021: En ansvarig person för utlandsfinländarfrågor ska utnämnas inom statsförvaltningen 
Inlämnad av: Finlandia Foundation National, UFP:s region Förenta Staterna och Latinamerika 
Innehåll: Det föreslås att en ansvarig person för utlandsfinländarfrågor ska utnämnas varaktigt inom 
statsförvaltningen, med effektiv utlandsfinländarpolitik som målsättning. 

 
62. Utnyttja utlandsfinländarnas know-how  
Motion nummer 59/2020 
Inlämnad av: Sjömanskyrkan i Rotterdam 
Innehåll: Man begär att Finlands regering som ett pilotprojekt ska börja höra utlandsfinländska experter 
tillsammans om kommande lagberedningsprocesser och rapportera om sina erfarenheter innan följande UFP-
session. 

 
63. Utveckling av och resurser för utlandsfinländarparlamentets verksamhet 
Motionerna 65/2020, 66/2020  
 
65/2020: Utlandsfinländarparlamentets lagstadgade ställning 
Inlämnad av: Firenzen Suomi-Seura 
Innehåll: Man uppmanar presidiet att fortsätta sträva efter att stärka UFP:s ställning genom lagstiftning och att 
utreda olika alternativ för stärkande av dess ställning. 
 
66/2020: Säkerställande av utlandsfinländarparlamentets ställning och kontinuitet 
Inlämnad av: Den finländska föreningen Suomi-Klubi i Belgien, USPKE (UFP:s region Centraleuropa) 
Innehåll: Det föreslås att utlandsfinländarparlamentets verksamhet och finansiering samt utlandsfinländarnas 
representation i hemlandet ska tryggas på bästa möjliga sätt genom att befästa ställningen med 
lagstiftningsmedel och/eller genom att grunda en tjänst som ombudsman för utlandsfinländare.  
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64. Revidering av stadgarna för utlandsfinländarparlamentet och klarare uppdrag  
Motion nummer 53/2020 
Inlämnad av: Tarton Suomi-Seura 
Innehåll: Det föreslås att man i stadgeutskottet antecknar utlandsfinländarparlamentets roller och förhållande 
till Finland-Samfundet rf. 

 
65. Möjlighet att rösta elektroniskt på UFP-sessioner och regionala UFP-möten  
Motion nummer 30/2020 
Inlämnad av: Finnish School in Manchester 
Innehåll: Man önskar en utredning över olika möjligheter att elektroniskt delta i UFP:s sessioner och UFP:s 
regionmötens omröstningar, om publiken är förhindrad att sända sin representant på plats. 
 

66. Bidrag till deltagare i UFP-sessioner och regionala UFP-möten  
Motion nummer 31/2020 
Inlämnad av: Finnish School in Manchester 
Innehåll: Det föreslås att då Finland-Samfundet rf ersätter rese- och inkvarteringskostnaderna för 
medlemmarna i UFP:s presidium, dvs. de regionala ordförandena, skulle det vara möjligt att ansöka om 
finansiering också för vice ordförande, representanter och observatörer som deltar i UFP:s sessioner och UFP:s 
regionala möten. 

 
67. Möjlighet för utlandsfinländska grupper i sociala medier att delta i verksamheten vid 
utlandsfinländarparlamentet  
Motion nummer 33/2020 
Inlämnad av: Finlandia Foundation National Capital Chapter, UFP:s region Förenta Staterna och Latinamerika 
Innehåll: Man begär att då teknologin skapat förutsättningar för snabb och effektiv verksamhet 
utlandsfinländare emellan via sociala medier, ska man klargöra och vid behov ändra reglerna för anslutning till 
utlandsfinländarparlamentet så att även grupper och föreningar i sociala medier skulle kunna delta och på så 
sätt utöka antalet deltagande utlandsfinländare. 

 
68. Fortsättningen av rådgivningen på Finland-Samfundet ska säkerställas  
Motion nummer 48/2020 
Inlämnad av: Finska sjömanskyrkan i Rotterdam, USPKE (UFP:s region Centraleuropa) 
Innehåll: Man önskar att Finland-Samfundet ska fortsätta och vidareutveckla sin fysiska rådgivningsfunktion. 
För undervisnings- och kulturministeriet framläggs att man får de finansiella förutsättningar som krävs för 
detta. 

 
69. Webbsidor på ryska för Finland-Samfundet  
Motion nummer 46/2020 
Inlämnad av: Inkerin Liitto, Moskvaavdelningen 
Innehåll: Två finländska generationer på det ingermanländska området inte haft möjlighet att studera finska 
språket i skolan och på ingermanländarnas omplaceringsområdena under Stalins förtrycksår försvann finska 
språket helt. Enligt stadgan är ryska ett av UFP:s arbetsspråk. UFP-organisationerna i Pskov, Moskva och det 
sibiriska området önskar en ryskspråkig webbplats. Man begär att en ryskspråkig webbsida ska skapas för 
webbplatsen suomi-seura.fi. 
 

70. Vice talman från presidiet för utlandsfinländarparlamentet ska företräda UFP i styrelsen för 
Finland-Samfundet  
Motion nummer 80/2021 
Inlämnad av: Tarton Suomi-seura – Tartu Soome Selts 
Innehåll: Utlandsfinländarparlamentets presidium väljer bland sig en vice talman och en suppleant som väljs in 

i Finland-Samfundets styrelse för UFP:s session. 
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Utskottet har 11 motioner. 

 

(*)  


